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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Beslut om att godkänna juryns utlåtande över idetävling inför de
taljplan för Östra kvarteren och Silvervallen. 
I Samband med programsamråd för Östra kvarteren och Silvervallen har Sala kom
mun genomfört en idetävling enligt Sveriges arkitekters regler. Tre inbjudna arki
tektkontor har medverkat i tävlingen. Resultatet av idetävlingen ska vara utgångs
punkt för fortsatt planarbete. Tävlingsjuryn har gjort en utvärdering av de tre in
lämnade arkitektförslagen och sammanfattat hur delar av förslagen ska användas. I 
bifogad tjänsteskrivelse redovisas tävlingsjuryns bedömning. 

SAMMANFATTNING 
Brunnberg & Forshed Arkitektkontors förslag hanterar Bovierans stora byggnadsvo
lym genom att klä in volymen med småstads bebyggelse på båda sidor om en lokal
gata i vinkel och bidrar genom detta grepp samt en rad detaljlösningar som visar 
lokalkännedom till att skapa småstadskänsla med visad hänsyn till den äldre stads
kärnans riksintresse som efterfrågats i tävlingsprogrammet. Förslaget innefattar 
även ett intressant grepp om den nya stadsdelsparken med en kort omförläggning 
av Långgatan vid Kv Tränaren. Arken Arkitekters förslag innehåller många intres
santa hustyper som passar i småstadsmönstret samt ideer om att utöka byggrätter i 
tomtgräns så att småstadskänslan stärks även vid Väs bygatan. Werkl har lämnat ett 
förslag som inte anspelar på småstaden med varierad utformning på hus i rader i liv 
med gatan. Alla tre arkitektförslag innehåller tankar om att skapa vackra gatumil
jöer med enkla medel vid Ringgatan, Väs bygatan, Kålgårdsgatan och på lokalgatorna. 

SLUTSATS INFÖR BESLUT 
Juryn och dess adjungerade har varit enig om utlåtandet och bedömer att tävlingens 
resultat utgör ett underlag med god kvalitet för detaljplanen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Att godkänna juryns utlåtande över idetävling för Östra kvarteren och Sil
vervallen. 

Lena Steffner 
Plan- och utvecklingschef 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Lena Steffner 
Planchef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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UTVÄRDERING AV IDETÄVLING 
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Planering och utveckling 

Juryutlåtande över ldetävling för Östra kvarteren. 

Parallellt med programarbete för en detaljplan har Sala kommun genomfört en 
idetävling om arkitektur och stadsbyggnadskonst för Östra kvarteren som består 
av Silvervallen samt flera anslutande kvarter invid den centrala stadskärnan. Mark 
i kommunal ägo inom Silvervallen och K v Löparen kommer att ingå i detaljplan 
för samråd vid årsskiftet 2015/2016 med byggstart tidigast 2016. I tävlingen 
ingick även intilliggande kvarter som kan komma att utvecklas i senare etapper 
beroende av markägares initiativ. 

Juryutlåtandet som redovisas här förklarar de vinnande förslagens kvaliteter, ut
vecklingsmöjligheter och eventuella brister i enlighet med tävlingskriterierna. 
Sala kommun kommer att ta ansvaret för projektets fortsättning och genom
förande. Resultatet av tävlingen ska ligga till grund för fortsatt detaljplanarbete 
och föravtal kring markanvisningar och exploateringsavtal. Åtgärder på omkring
liggande befintliga gator, byggande av ny gata och föreslagen stadsdelspark samt 
kvarterpark ska genomföras inför ny- och ombyggnadsprojekt på kvartersmark i 
de olika etapperna med start 2016. 

Tävlingsprogrammet var utarbetat i enlighet med Sveriges Arkitekters regler för 
en inbjuden idetävling. I tävlingen deltog tre, av arrangören valda, förslagsställare. 
Syftet med idetävlingen var att få fram och jämföra olika principer för kvartersin
delning, gatuutformning och hustyper i en omvandling av ett idrottsområde till en 
blandad småstad med bostäder och inslag av kontor, verksamheter och viss han
del. Förslagens gestaltning i förhållande till stadskärnan var ett avgörande krite
num. 

Planprogramarbetet enligt PBL (Plan och bygglagen) med ett remissförfarande 
och diskussioner med allmänheten kommer att pågick parallellt med idetävlingen. 
Redovisning av programskedet i en samrådsredogörelse behandlas separat i sam
band med att detaljplanen ska godkännas för samråd. 

De tävlande fick underlagsmaterial i form av kartor och foton, planprogrammet 
samt vissa geotekniska och geohydrologiska utredningar. Ett gemensamt start
möte med information och rundvandring i området genomfördes och ett avstäm
ningsmöte när tävlingstiden var halvvägs. De tävlande deltog också i ett diskuss
ionsmöte på kvällstid i samband med programsamrådsmötet där politiker och all
mänheten var inbjudna att diskutera planprogrammet som ett led i programsamrå
det enligt PBL. 

Arkitekterna redovisade sina förslag för kommunstyrelsens arbetsutskott och ju
ryn i samband med inlämning den 17 juni. 
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Följande krav på inlämnat material ställdes på de tre tävlande 

• Beskrivande text som förklarar ide, gestaltning och innehåll, kvartersin
delning och valda hustyper samt gators och parkens utformning. 

• En illustrationsplan med detaljering i skala I: I 000 som redovisar gatu
struktur, kvarter, fastighetsindelning och hustyper samt park och grönytor. 

• 4 stycken illustrationer som visar tänkta volymer i förslaget. 
• Hustyper med exempel i skala I :200 ska visas som passar blandade upplå

telseformer och olika användningar med lokaler i bottenvåningar. Text ska 
innehålla ideer om material, metoder, färg och energilösningar. 

• Gatusektioner i skala I: I 00. Beskrivande text som klargör hur man kan 
röra sig i området med bil, cykel eller till fots och parkera bil och cykel. 

• En plats för förskola ska pekas ut i förslaget. 

Utvärdering enligt tävlingsprogrammets kriterier 

1. Arkitektonisk gestaltning - uttryck 
Projektets önskade uttryck ska vara en naturlig förlängning av riksintresset Sala. 
Den nya stadsdelen Östra kvartren ska annonsera Sala tätort vid östra infarten. 
Projektets förslag till utformning och användning ska vara i samklang med små
stadskaraktären i Salas centrum med bebyggelse i två till tre våningar. Lokaler i 
bottenvåningar ska finnas i vissa föreslagna lägen. Projektets förhållande till 
stadskärnan är avgörande. Området ska annonsera Sala stad som en småstad i den 
nordiska byggnadstraditionen i form, material och färg. 

2. Funktionalitet 
Den nya stadsdelen ska fungera i Etapp I för drygt 400 personer att bo i en triv
sam, trygg och spännande miljö som även innehåller arbetsplatser som kontor och 
handel. Plats för en förskola ska finnas. Omsorg om människors möjligheter att 
röra sig till fots och på cykel samt bil ska tydliggöras i förslaget. Naturliga mötes
platser ska finnas i området både på allmän plats och på kvartersmark. Området 
ska fungera som en blandad småstad med boende i olika former, service i botten
våningar. Hörnlägen ska särskilt hanteras. Plats för förskola ska finnas inom om
rådet. En park med plats för rekreation, vila, spontanidrott och lek ska finnas i 
anslutning till den befintliga entreportiken till Silvervallen. 

3. Geno,tiförburlzet 
Sala kommun har rådighet över den mark som ägs av kommunen i Etapp I. 
Kommunen har för avsikt att fortsätta planarbetet för sitt område och beräknar en 
byggstart när planen vunnit laga kraft, vilket kan ske tidigast våren 2016. Övriga 
delar av tävlingsområdet är beroende av privata fastighetsägares och kommunala 
bolags initiativ. Förslagen på stadskaraktär ska grunda sig på egna erfarenheter av 
rimliga arkitektoniska lösningar avseende ekonomi. 
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Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB 
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Det jordnära småstadsförslaget (jwyns benämning) 

Brunnberg & Forshed har en väl genomförd analys av bebyggelsen i stadskärnan 
som grund fö r sitt förslag. Förslaget visar en medveten småstadsutformning ge
nom kvartersindelning, fastighetsindelning, placering och användning av byggna
der, lokalisering av parker och utformning av gatusektioner. Förslaget framstår i 
harmonisk relation till stadskärnan i skala, arkitektur och uttryck samt annonserar 
Salas karaktär som småstad i den nordiska byggnadstraditionen såsom tävlingen 
efterfrågade. 
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Hanteringen av befintligt pågående projekt för Bovieran hanteras skickligt genom 
att fastigheters "baksida" läggs dikt an Bovierans tomtgräns. På så sätt skapas en 
ny lokalgata inklusive en kvarterpark som blir en helhetsmiljö med småstadens 
kvaliteter. 

Förslaget visar god inlevelse i människors behov av mötesplatser i stadsdelspark 
och kvarterpark. Flyttning av portiken till Silvervallen och läktaren ger historisk 
koppling till platsen. Förslaget innehåller en flytt av Långgatan ger möjlighet till 
en stor stadsdelpark med större möjligheter till utformning av parkens olika delar 
med anpassning för människor med olika behov och olika åldersgrupper. 

Gatusektioner visar inlevelse i människors möjligheter till rörelser i området, till 
fots, på cykel, med kollektivtrafik och med bil. 

Kantstensparkering vid Väsbygatan är dock inte möjlig. 

Alleplantering vid Väsbygatan intill Silvervallen som fortsättning på alleplante
ring invid K v Tränaren höjer Väs bygatans estetiska värde. Genomförandet fördy
ras dock av att träden föreslås på den nuvarande gångbanan som flyttas in mot 
husliven. Busshållplatsen vid Väsbygatan har en god utformning som mötesplats 
genom husens placering och platsens gestaltning. 

De redovisade hustyperna passar i storlek och utformning i området. De ger goda 
möjligheter till arkitektonisk balans mellan variation och enhetlighet. Stora möj
ligheter finns att variera användning för bostadsändamål, handel, kontor och verk
samheter särskilt i hörnlägen. 

Gator som ingår i området har behandlats med stor lokalkännedom i detaljer och 
med en väl avvägd gränsdragning mellan den äldre stadskärnans smala gator och 
den nya stadsdelens något högre krav på trafiksäkerhet och tillgänglighet med 
trottoarer och trädplanteringar. Tydligheten med en renodlad esplanad på Kål
gårdsgatan och boulevard på Ringgatan med fortsättning på Väsbygatan är viktiga 
formelement i den nya stadelen. 

Gestaltningen kring busshållplatsen känns vackert enkel och övertygande. 
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Arken Arkitekter AB 

Det kreativa småstadsförslaget (ju,yns benämning) 
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Arken arkitekter har lämnat in ett förslag som visar en hög konstnärlig nivå på 
anpassningen till Sala stad med en egen stil på byggnader och det genomtänkta 
stadsbyggnadsgreppet vid den nya platsen vid Norrbygatan med att skjuta Bovie
rans byggnad in i mitten Silvervallen. Förslaget innehåller en gata som i en intres
sant form påminner om den tidigare idrottsanläggningen på Silvervallen. Gatan 
som omgärdar Bovieran gör dock att denna trevåningsbyggnad med fasader i tegel 
och brandtrappor vid varje balkong blir maximalt exponerad. Småstadskoncepted 
på andra sidan denna omgivande gatan kan bli svårt att uppfatta då Bovierans 
byggnad dominerar gatubilden. En flytt av Bovieran är svår då deras projekt har 
stöd av en redan beslutad detaljplan 2012 samt bygglov. 

Förslaget innehåller utmärkta hustyper för småstaden med hus i liv vid gatans 
trottoar och flexibla utbyggnadsmöjligheter i etapper och möjligheter att blanda 
boende med verksamheter. Ett mindre punkthus, "Rotationshuset" utformat som 
en skulptur ger ett lekfullt och annorlunda inslag som kan passa på vissa platser 
som ska markeras i området. Materialen som till exempel gröna tak ger ett mo
dernt intryck som passar ihop med småstaden. 

"Prickmarksskifte" för befintlig bebyggelse som innebär byggrätter vid tomtgräns 
för att få mer av kringbyggda gårdar är ett utmärkt förslag särskilt för verksam
hetskvarteren på östra sidan av Väsbygatan. 

Inslag av vatten på grönytor ger förslaget en intressant koppling till Salas identitet 
med vita böjda träbroar över kanaler i vattensystem. Sekvenser av gröna rum är 
fint hanterat i förslaget. 

Gestaltningen kring busshållplatsen ger platsen tyngd med de två "Rotationshu
sen. 
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Werkl 

Werk 1 har redovisat ett förslag som i sin helhet annonserar en stadskaraktär av 
annan skala och tidsatmosfär än vad som kännetecknar Salas centrala delar idag. 
Detta förhållningssätt till nuvarande centrum framhäver inte den nuvarande karak
tären. 
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Den centrala platsen är vackert utformad men storskalig och hårdgjord vilket in
nebär en konkurrens till Stora torget som det idag inte finns användning för. Där
emot behövs fler grönytor i denna stadsdel som komplement till stadsparken. 

De moderna byggnaderna i kvarteret Löparen är överdimensionerade i förhållande 
till Salas behov och möjligheter. Byggnadsstilarna i den nya förslaget utgör en 
skarp övergång från riksintresset på andra sidan Kålgårdsgränd. Förhållningssättet 
innebär risk att riksintresset försvagas istället för att stärkas som ett uttryck för 
Salas identitet. 

Hustyperna för stadsradhus och parhus bygger på upprepning och saknar visade 
möjligheter på individuell variation. Parhusens och stadsradhusens placering in
nebär att två av kvarterets sidor inte bidrar till gatulivet. Dessa kvarter saknar möj
ligheter till blandade verksamheter med boende och handel eller kontor. 

Förslaget föreslår övervägande verksamheter i kvarteret Tränaren vilket inte över
ensstämmer med småstadskaraktärens blandning av verksamheter och boende. 
Loftlägenheterna i detta kvarter har inte tillgång till halvprivat grön gårdsyta. En 
öppen stor parkeringsyta mot Bergslagsgatan försvårar intrycket av att denna gata 
är en del av småstaden Sala. 

Hustyperna i de föreslagna kvarteren mot Ringgatan och Väsbygatan är utformade 
med småstadskaraktär. Tävlingsförslaget visar dock inte så tydligt hur fasader 
med material och färg, fönstersättning och fönstertyper med mera ska passa ihop 
med Salas stadskärna. 
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Resultat av tävlingen som underlag för detaljplan 

Resultatet av idetävlingen ska betraktas som en väl utvecklad programskiss som 
ska fortsätta bearbetas i den följande detaljplanprocessen. Juryns bedömning ska 
vara underlag för fortsatt arbete med samrådshandlingar i detaijplaneprocessen. 
De värden som tävlingen skapat ska tillvaratas och utvecklas i detaljplane
bestämmelser som garanterar kvalitet på arkitektur och stadsbyggnadskonst. Den 
del som Sala kommun i dagsläget har egen rådighet över kan ha en lagakraftvun
nen detaljplan som möjliggör byggstart tidigast sommaren 2016. 

Juryns bedömning av de tre tävlingsförslagen har använts som grund för att besk
riva tävlingsområdets olika kvarter, gator och platser som underlag för detaljpla
nens samrådsförslag. 

Silverval/en 
En ny lokalgata, Silvervallsgatan Guryns benämning), löper i vinkel runt Bovieran 
med fem meter körbana och en och en halv meter trottoar på båda sidor enligt 
Brunnberg & Forsheds förslag. Vid lokalgatan placeras bostadshus i liv med trot
toaren och trädgårdar avgränsas mot trottoaren med låga plank eller staket så att 
ett gaturum av småstadskaraktär bildas. En mindre kvarterspark, anläggs intill 
Silvervallsgatan. Detaljplanen ska möjliggöra icke störande verksamheter och 
handel på halva tomten mot Väs bygatan och Ringgatan. Minsta tomtstorlek ska ha 
ca 15 meters bredd mot Silvervallsgatan. För flerfamiljshus kan två tomter bilda 
en fastighet med ca 30 meters bredd mot Silvervallsgatan. Hustyper ska styras upp 
i detaijpanen enligt Brunnberg & F orsheds och Arkens förslag med hus mot gatan 
och gårdshus. Fastigheten vid busshållplatsen på Väs bygatan ska utformas enligt 
Brunnberg & F orsheds och Arkens Einarssons förslag. 

Kv Löparen (södra delen) 
I kvarteret Löparen möjliggörs nya bostäder blandat med verksamheter i enlighet 
med tävlingens förslag om nya och ombyggda byggnader i två våningar med möj
lighet till inredd vindsvåning. Befintliga verksamheter ska erbjudas möjligheter att 
vara kvar i kvarteret. Byggnaderna ska vara utformade med lokaler i bottenvå
ningarna i hörnlägen enligt Brunnberg & Forsheds och Arkens förslag. 

Park och gator 

Silvervallsparken (juryns benämning) 
En park med grönytor som ger plats för lek, teater, uppträdanden, vila, spontanid
rott (till exempel kubb eller badminton), picknick, vatten i dammar med bro, 
byggs som komplement till stadsparken i denna del av stadskärnan. Parken besk
rivs i detaljplanen och styrs upp med bestämmelser med underlag från Brunnberg 
& Forsheds och Arkens förslag. Långgatan behandlas i enlighet med Brunnberg & 
Forsheds förslag. 
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Väs bygatan 
Enkelsidig alleplantering vid Väsbygatan intill Silvervallen som fortsättning på 
alleplantering invid Kv Tränaren höjer Väsbygatans estetiska värde. Träden plant
eras innanför nuvarande gång- och cykelbana. Husen vid Väsbygatan placeras 
med förgårdsmark mot Väs bygatan på allmän plats med träd. Lokaler i bottenvå
ningar nås med gångvägar från trottoar och bilburna som vill besöka lokaler i bot
tenvåningar i hörnlägen kan parkera på infartsgatorna från Väsbygatan. Busshåll
platsen vid Väsbygatan utformas som mötesplats genom husens placering och 
platsens gestaltning. Cykelparkering ska finnas. 

Kålgårdsgatan 
Kålgårds gatan renoveras som esplanad. Möjligheter till kantstensparkering vid 
trottoarer undersöks. Cykelstråk ska finnas. 

Ringgatan 
Ringgatans norra sida byggs om som boulevard med trädalle i gräsyta. Gång och 
cykel väg anläggs istället för parallellgata i gräsytan (K v Hopparen 11 får bilan
slutning via cykelväg). Marknadsgatan och Bergslagsgatan ansluts till Ringgatan 
liksom en direktutfart från en av villatomterna i kvarteret Hopparen. 

Norr bygatan 
Norrbygatan utformas väster Kålgårdsgatan i enlighet med tidigare utformning av 
de äldre gatorna kring Stora torget. Öster om Kålgårdsgatan utformas Norrbyga
tan med riktiga trottoarer med kantsten av granit och trädalle vid kvarteret Löpa
ren. 

Bergsmansgatan 
Bergsmansgatan utformas väster Kålgårdsgatan i enlighet med tidigare utform
ning av de äldre gatorna kring Stora torget. Öster om Kålgårdsgatan utformas 
Bergsmansgatan med riktiga trottoarer med granitkantsten. 

Långgatan 
I samband med detaljplanläggning av kvarteret Tränaren anläggs Silvervallspar
ken och Långgatan får en ny sträckning invid kvarteret Tränaren. 

Kv(tr/eret Triin(tren 
Kvarteret Tränaren utgör en separat detalj planutredning. Befintliga verksamheter 
som är beroende av läget i detta kvarter ska erbjudas att vara kvar i första hand i 
befintliga lokaler. Parkeringar inom kvarteret flyttas för att göra plats för den ny 
dragning av Långgatan. I övrigt kompletteras kvarteret med bostäder i två till tre 
våningar samt inredd vind där lokaler för verksamheter ska finnas i bottenvåning
arnas hörnlägen. Bostäderna ska bilda små gårdar i enlighet med Kjell Forsheds 
och Torbjörn Einarssons förslag. Hustyper styr i detaljplanen i enlighet med 
Brunnberg & Forsheds och Arkens förslag. 
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Kvarteret Löp{lren (norru delen) 
En diskussion med markägaren kan resultera i en ny detaljplan med förtätning av 
bland annat bostäder. Ett eventuellt nytt kvarter beläget på del av parkeringsytan 
närmast Kvarteret Löparens södra del ska styras med detaljplanebestämmelser 
som utgår från Brunnberg & F orsheds och Arkens förslag på hus typer. Dessa hus
typer har hus mot gatan och gårdshus i två våningar med möjlighet till inredd vind 
och lokaler i bottenvåningar i kvarterens hörnlägen. 

Kv{lrteren Industrin och Spinnaren 
Kvarteret utreds i separat detaljplan i samråd med verksamhetsutövarna. Nya 
byggrätter i tomtgräns och träd ska föreslås i enlighet med Arkens förslag. 

Kvareteret Hopparen (norra delen) 
Frimärksplaner för var och en eller tillsammans för dessa två fastigheter ska upp
rättas om fastighetsägarna så begär. Detaljplanerna ska i allt väsentligt föija täv
lingens förslag från Brunnberg & Forshed och Arken vad gäller skala och karak
tär. 

Juryn har haft tre sammanträden. Juryns utlåtande har behandlats av Sala kom
muns planeringssamverkan för ytterligare synpunkter. 

Juryn har bestått av: 
Carola Gunnarsson, Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i juryn 
Märta Alsen, planarkitekt 
Lena Steffner, enhetschef planering och utveckling och sekreterare i juryn 
Anders Dahlberg, markingenjör 
Yvonne Fahlman, markingenjör 
Kristin Hedman, stadsträdgårdsmästare 
Jenny Julin, trafikingenjör 
Roger Nilsson, kultur och fri tidschef 

Inom expertområdet har fyra personer medverkat i juryns utlåtande: 
Lena Steffner Arkitekt SAR/MSA, Tekn. Dr 
Märta Alsen, landskapsarkitekt, LAR/MSA 
Kristin Hedman, Stadsträdgärdsmästare 
Dan-Ola Norberg, Stadsarkitekt, (adjungerad) 
Maria Hedberg landskapsarkitekt, LAR/MSA, (adjungerad) 
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